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Saavutuksia on lähinnä näyttelyistä, seitsemän kasvattia on
valioitunut ja omia koiria 10. Osa näistä on useamman maan
valioita tai kansainvälisiä valioita. Maailmanvoittajanäyttelystä
tulimme viime kesänä kotiin kolmen uuden maailmanvoittajan
kanssa. Näyttelysaavutuksia suurempana saavutuksena
koen kuitenkin sen, että Vuorenvarman kasvateilla on maine
hyväluonteisina koiria. Nimenomaan luonteen jalostukseen
olen kovasti yrittänytkin panostaa, sillä juuri se on asia, joka
eniten vaikuttaa jokapäiväiseen elämään koiran kanssa.

Vuorenvarman kennelnimen takana on kasvattaja
Noora Vahvelainen Sastamalasta. Koiria minulla on ollut
aina, eri rotuisia. Toimin nuorena
4H-dogsitterinä ja
silloin tuli tutustuttua moniin koirapersooniin. Kotona oli
espanjanvesikoiria, bouvier ja irlanninsusikoiria, mutta niistä
mikään ei tuntunut oikein siltä omalta rodulta. Sitten nuorena
aikuisen aloin miettiä sitä omaa rotua ja bordeauxindoggi Harri
olikin ensimmäinen oma koirani. Harri oli upea koira, mutta
ei kuitenkaan ihan sitä, mitä koirasta halusin. Näyttelyissä
tutustuin japanilaisiin akitoihin ja niiden rauhallinen hillitty
käytös ja kaunis ulkonäkö pistivät silmään. Vuonna 2004
sain ensimmäisen jalostuskoirani, Vaara-nimisen punaisen
narttuakitan. Vuonna 2007 sain kennelnimen Vuorenvarman
ja vuonna 2008 syntyi ensimmäinen pentue.
Kasvatan neljää alkuperäistä japanilaista pystykorvarotua;
akita, shiba, hokkaido ja kishu. Hokkaido-rodun olen tuonut
Suomeen vuonna 2009. Tällä hetkellä kennelnimen alla
on rekisteröity 34 pentuetta ja 145 pentua. Keskimäärin
3,5 pentuetta vuodessa. Harrastan koirien kanssa ulkoilua
ja koiranäyttelyitä. Suurin osa ajasta menee kasvatustyön
harrastamisessa.
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Olen syöttänyt koirilleni aikaisemmin 1st Choicea ja Boosteria
ja kun ProBooster tuli markkinoille, kiinnostuin sen suuresta
lihapitoisuudesta ja lupauksesta hyvästä maistuvuudesta.
Omat rotuni ovat todella nirsoja ja ruuan maistuvuus on
tärkeää. ProBoosterin maistuvuuteen olen todella tyytyväinen.
Isolla koiramäärällä kiinnitän huomiota myös ulosteen
määrään ja laatuun - se kertoo paljon ruuan sulavuudesta.
ProBoosterilla uloste on ollut kiinteää ja minimaalisen pientä.
Lisäksi koirat pysyvät hyvässä turkissa ja lihaskunnossa. Käytän
ProBooster Puppy Mini&Mediumia kantaville ja imettäville
emille sekä pennuille. Akitan pennut alkavat syödä 6-7 viikon
iässä Puppy Maxia. Sensitive Lamb on ollut hyvä vaihtoehto
herkkävatsaisille.
Kaikki asiakkaani ja tuttavani, jotka ovat ProBoosteria
kokeilleet, ovat antaneet vain positiivista palautetta. Useimmat
kasvatinomistajani jatkavat ProBoosterin syöttämistä ja ovat
kokeneet sen hyväksi ruuaksi.
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